-In english-

Golf in hell - unholy course
What do a church service in Helsinki and
Mortal Kombat have in common? - Finnish
Hymn.
-In finnish-

Laiska hammaslääkäri antaa
juurijajuurihoitoa.
Kaatopaikalla suosikkilaji on
roskakoripallo.
Ehkäisevä ammuntapeli – kon-doom
Timo Jutilan olympiastadionilla pelattava
tribuuttiottelu: Palviklassikko
Kuubalaiset ovat sikarikkaita.
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Toimitus: minnmi, delic, oslo,
the_grim, cerisara, noorula,
harsa_, OliBlood, hvos,
harriv, jklm, yrtti, suksi,
jane , Jokke_, bube
-ÖÖÖ-

Muoviastioiden laiton hankinta on
tupperwaretusta.

Puumanaisten opaskirja Mama Sutra jää
kakkoseksi vain pelätylle Pukama
Sutralle.

Kalenteriyaki-kana on ajantasainen ruoka.

Patologi tutkii majavien rakennelmia.

Sekaannus joulupöydässä: riisipuurosta
löytyi mankeli.

Eläimiin sekaantuja pelästyi - pupu tuli
pöksyyn.

Kreikkalainen Iron Maiden -coverbändi
"Halloum be thy name"

Kuolleiden lehmien maidosta saa
hapattamalla nekroviiliä.

Nälkäistä kirjoittajaa innoitti
perunamuusa.

Mieheksi pukeutuva savolainen naaraskoira
on ransu.

Pääsiäisenä eteläamerikkalaisesta
ruokapöydästä saattaa löytyä perunoita.

Itsekeskeinen penisherkuttelija on
kullinarsisti.

Heinänuhaiset motoristit ajelevat
Duacteilla.

Vastaantulija herätti pahennusta
yleisessä saunassa.

-3D8-

Skandaali paljastui Asgårdissa: Freyan
nettiseksisuhteesta jäi jäljet Lokiin.

Mind layer on adoberraatio-tyypin hirviö.
Alhaisen tason sankarikoodaajat tappavat
usein coboldeja.
Nuoret espoolaiset oikeuden puolustajat
juhlivat Paladinissa.
Possu söi gondolit - veneet siassa
Silikonit saattavat aiheuttaa
tupakoitsijoille tuhkakuppikoon kasvua.
Omituisista ihmisistä pitävä haluaa
hengailla kummankin kanssa.
Säädökset eivät pysy ajan tasalla Suomen Lagi

-ÄÄÄTissutteleva meklari harrastaa
pörssikeimottelua.
Yleisurheilija jätti treenaamatta hyppäsi säkäkorkeutta.
Päätoimittaja mokasi - hirviö ei
valmistunut ajallaan.
Erinomaisesti taulukkolaskentaa tekevä
taruolento on excel-ent.
Kemistin ympyrä ei ollut pyöreä, koska
pi petti.

Etikettinki on kohtelias sitomisväline.

Miksi tiedemiehet nimittivät
standardiaan? - SI:ksi.

..............................................
...............................Hauskaa.Wappua!
.........................Osta.oikea.Wappulehti

Dysleksiset töhertelijät iskivät
ravustusalukselle - pilu merrassa.

-KÄYBrut -kuohuviini tehdään kuivakäymälässä.
Viinikauppias myi käytettyä tavaraa.
Hiivatulehduksinen huora myi myös.
Tasa-arvoinen narkkari: feministi
Denojen vaatimus: alkoi satamaan!
Jos keskiviikko on pikkulauantai, niin
onks torstai sit tekopyhä?
-NÄÄSEräs vanha herrasmies ja tämän
hovimestari, jotka olivat kumpikin
kotoisin Tampereelta, kävivät kerran
Helsingissä ja kokeilivat myös suuren
kaupungin kulkuneuvoa, metroa.
Metrovaunussa kuultiin seuraavanlainen
keskustelu: - Mikäköhän on seuraava
pysäkki? - Sörnäinen, Sir nääs.
Ruotsalainen ja tamperelainen kohtasivat
Espoossa. Ruotsalainen oli eksynyt, johon
tamperelainen: "Oot nääs Otaniemessä."
-PRÖÖTIntialaisten koprofiilien
ruokaperinteeseen kuuluu oleellisena
osana jarruraita.
Pieruhuumori ei ole halpaa vaan ilmaista.

Koprofiilit juhlivat ylioppilaaksi pääsyä
kakkiaisissa.
Mikä kala tulee ötökän takapuolesta?
- Hämähäkin seiti
Missä turbot tehdään?
- Ahdin valtakunnassa
Tuuheasta, pallomaisesta kampauksesta
kertovat mietelauseet ovat afrorismeja.

Kekkosen inspiroimana uuden
hiusmuotivillityksen seuraaminen oli
coolia.
Veneilijä masentui menetettyään
kulkupelinsä - muuttui apaattiseksi.
Orpo banjonsoittaja Appalakeilta kuoli
sukupuutteeseen.
Äänekkääseen pyykinpesukoneeseen lisätään
usein huuteluainetta.
Italiasta vinosta tornista löydetty outo
keskiaikainen väline:
pisa-rakastelulaitteisto.
Kaaduin ja polveen ilmesty ruhje.
Sattu maa?
Hevarikannibaalin elokuva-eväs: Voissa
paistetut popparit.
Dingon uusi hitti puun epämuodostumasta
itselleen päähinen tehneestä naisesta
- pahkalakkinen tyttö
Dingon uusi hitti eväslaatikkoa
kantavasta naisesta - safkapakkinen tyttö
Dingon uusi hitti karppauksen
haittapuolista kärsivästä naisesta jahkakakkinen tyttö
Dingon uusi hitti hodarikojua pitävästä
naisesta, jonka kojun läheisyydessä voi
tuntea selittämätöntä ahdistusta ja uhkan
tunnetta - kafkanakkinen tyttö
Vibraattorista pitävä goottityttö:
"Värinä on musta kiva!"
Kahvilatyöntekijä syyllistyi sokerin
varastamiseen työpaikaltaan: jäi barista
hyppysellisestä kiinni.
Tie helvettiin on katettu hyvillä
aineilla, sanoi narkomaani.

Sähköinen keskustelu – kirjeenvaihtovirta

Beatles-rumpalin häikäisevän kultainen
paluu - Au-ringon nousu.

Keskikesän suomirockfestivaaleilla
parasta on Yöttömät yöt.

Lintufobiasta kärsiviä saattaa joskus
koppelottaa.

100 kiloinen U-kirjain kuuluu
taakkavokaaleihin.

Ennen lähtöä elokuvafestivaalivandaali
laittoi autoonsa ison spoilerin.

Eskimoiden lempparilimu on lumi-kola.

Huonon pidon vuoksi piti 10
panssarivaunua teloittaa.

Lapin nevavaelluksen mainoslause: soita
ja tilaa!

Wappulehti.txt....................muroja.uikka
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Mafia laajensi vaikutusvaltaansa
verikostomarkkinoinnilla.
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ieru..........................................

